
Projekt financovan˘ z Európskeho fondu regionálneho

rozvoja.

Formulár pre vyhľadávanie partnerov

Údaje o organizácií:

Názov organizácie:
Pannon Novum Nonprofit Kft.

Adresa: 9700 Szombathely, Kőszegi u 23

Telefón/fax:
94/509-047 ill. 94/326-174

E-mail:
pannonnovum@panonnovum.hu

Sektor (verejn˘, tretí,

súkromn˘):

tretí (neziskov˘)

Hlavné aktivity:
Manažment inovácií, poradenstvo

Skúsenosti organizácie v oblasti vyhľadávania partnerov:

Kontakt:

Meno, pozícia:
Angster Tamás

Adresa: 9027 Győr, Gesztenyefa u. 4 (Ipari Park, Innonet, I. em 30. iroda)

Telefón/fax:
96/506-985

E-mail:
tamas.angster@pannonnovum.hu



Projekt financovan˘ z Európskeho fondu regionálneho

rozvoja.

Mám záujem o nasledovné oblasti:

x Rozvoj obchodnej infra‰truktúry

x Podpora cezhraničnej spolupráce podnikateľov

x Cezhraničná spolupráca v oblasti vedy, v˘skumu a inovácií

_ Rozvoj produktov a atrakcií cestovného ruchu, rozvoj in‰titúcií spoločného riadenia a

zlep‰enie súvisiacej infra‰truktúry

_ Rozvoj spoločn˘ch oblastí cestovného ruchu – propagácia, marketing, predaj

x Rozvoj tvorby sietí, budovanie partnerstiev, rozvoj programového a projektového

plánovania a riadiacich kapacít.

x Spoločné ‰kolenie, vzdelávanie a budovanie sietí

_ Spolupráca v rámci trhu práce

_ Aktivity ľudia ľuďom

x Spoločné aktivity na podporu ochrany životného prostredia (voda, manažment odpadov,

obnoviteľné zdroje energie)

x Spoločné aktivity na podporu ochrany životného prostredia (‰túdie, plány, ‰kolenia)   _

Spoločné aktivity na zachovanie prírody

Súhlasím s t˘m, že vy‰‰ie uvedené údaje budú zverejnené na stránke HUSKI projektu

“Maďarsko - slovenská iniciatíva pre trvalo udržateľnú sieť spolupráce”

x Áno _ Nie



Projekt financovan˘ z Európskeho fondu regionálneho

rozvoja.

Mám projektov˘ zámer:

x áno _ nie

Stručná charakteristika projektového zámeru (vyplnené na báze dobrovoľnosti):

Námet projektu:
Cezhraničná sieť dizajnu a inovácií

Stručná

charakteristika

(maximum 1 strana):

Ná‰ projektov˘ zámer je nasledovn˘: silná cezhraničná spolupráca medzi

technick˘mi inovátormi a priemyseľn˘mi dizajnérmi  za účelom vytvoriť nové i

atypické v˘robky vymykajúce sa bežnému ‰tandardu ( vyčnievajúce z radu).

Inovátorom môže byť ktokoľvek, kto má my‰lienku a je schopn˘ zrealizovať ju.

Nápady, my‰lienky a zámery môžu prichádzať z drevárskeho, nábytkárskeho,

automobilového priemyslu, z oblasti  v˘roby dopravn˘ch prostriedkov a IKT

priemysľu, kde je potrebné vytváranie prototypov, modelovanie, dizájn a

‰peciálny softvér. Prostredníctvom projektu plánujeme vytvoriť (minimálne)

jednu kanceláriu – inkubátor na slovenskej strane a jednu na maďarskej

strane úzko vzájomne prepojené telekomunikačn˘mi prostriedkami a

technológiami, ktoré bude v spolupracujúcich odborníkoch – inovátoroch a

dizajnéroch vytvárať dojem, že sú v susediacich kanceláriách. Spolupracovníci

v oboch kanceláriach budú mať možnosť navzájom ľahko komunikovať, písať

si a spolupracovať prostredníctvom technickej podpory ( napr. video

konferencie). Používané budú oba národné jazyky a anglick˘ jazyk ( závisí od

jazykov˘ch schopností partnerov).

Prioritne hľadáme kandidátov z radov univerzít a súvisiacich organizácií.

Prostredníctvom projektu chceme podporiť a umožniť spoluprácu inovátorov a

dizajnérov, ktorí by sa inak nestretli. Cieľom projektu je stieranie národn˘ch

hraníc. V rámci inkubátorov by boli v troch až ‰esť mesačn˘ch intervaloch

vyvíjané produkty ( prototypy), ktoré by sa mohli zaradiť do portfólia v˘robkov

vyrában˘ch zainteresovan˘mi a zúčastnen˘mi firmami. Každ˘ kreatívny

pracovník bude mať možnosť zapojiť sa do projektu, v rámci ktorého je

schopn˘ ponúknuť svoje vedomosti a zručnosti pri zlep‰ovaní v˘sledného

návrhu prototypu. Manažéri projektov zameran˘ch na inovácie a dizajn by mali

pripravovať každé tri mesiace prezentácie o v˘voji svojho projektu, plánoch a

nov˘ch zámeroch do budúcnosti. Tu bude vytvoren˘ priestor a možnosť pre

nadviazanie spolupráce s nov˘mi subjekatmi (potencionálni inovátori,

dizajnéri, univerzity, firmy,.....) , ktoré prejavia záujem o projekt, budú mať

záujem o investovanie do nového v˘robku, prípadne budú chcieť v blízkej

budúcnosti spustiť vlastn˘ projekt.

V každej kancelárií inkubátora budú zamestnaní dvaja – traja ľudia, ktorí budú

zabezpečovať bezproblémov˘ chod a fungovanie inkubátora a budú poskytovať

technickú a organizačnú podporu pre bežiace projekty. Môžu mať i vlastné

projekty na zlep‰enie chodu kancelárie.

V prípade úspechu existujúcich inkubátorov a požiadavky na roz‰írenie

priestorov môžu byť zriadené nové kancelárie opäť previazané súvisiacou

technickou infra‰trutúrou.T˘mto spôsobom bude vytvorená fungujúca

cezhraničná sieť. To je v skratke na‰a projektová koncepcia.
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rozvoja.

Celkov˘ rozpočet:

Miesto

implementácie:

Očakávania  ohľadne

partnerov:

dizajn, drevársky, nábytkársky a drevospracujúci priemyseľ,

automobilov˘ priemyseľ, university alebo neziskové organizácie s

IT ‰pecializáciou, ‰tátne organizácie

Dátum zaslania

formulára:

V prípade záujmu o ďal‰ie informácie t˘kajúce sa Formulára pre vyhľadávanie

projektov˘ch partnerov prosím kontaktujte na‰ich kolegov:

Mgr. Miloslav Špoták

Regionálna rozvojová agentúra Topoľčiansko

E-mail:    spotak@rrato.eu    

Telefón/fax: +421-38-53 00 668

Mobil: +421-911-204-318

Petra Klimo Zlato‰ová, Dá‰a Mozdíková

Regionálna rozvojová agentúra - Nitra

E-mail:      mozdikova@rra-nitra.sk    ,    zlatosova@rra-nitra.sk    

Telefón: +421-37-657-8087


